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 نژاد پرستی در استرالیا جایی ندارد

 راپور بدهید.انرا ، با ان نسازید، را داریدتبعیض نژادی، اذیت و ازار یا نفرت  و یا تجربه اگر شما شاهد

 کمک پولیس 

 حمله شدید قرار گرفته اید، با پولیس تماس بگیرید اگر تهدید به خشونت یا مورد  •

 در اسرع وقت به یک مکان امن خود را برسانید •

تماس با پولیس خواست زنگ بزنید و  (000)گی، به شماره سه صفر ددر شرایط اضطراری یا تهدید به زن •
 را کنید

  (444 131)اگر به کمک پولیس نیاز داشته باشید، اما خطر فوری وجود ندارد، به شماره کمک پولیس  •
 زنگ بزنید.

 نفرت نژادی و کمیسیون حقوق بشر استرالیا 

در استرالیا کاری را در مالء عام براساس نژاد، رنگ، ملیت یا قومیت اصلی یک شخص و یا یک گروهی از مردم 
 شود خالف قانون است.  توهین، تحقیر، شرمندگی و ترسکه احتمال 

 مثالهای از نفرت نژادی ممکن شامل:

مواد توهین امیز نژادی در انترنت، بشمول ایفارومز، بالگها، سایت های شبکه های اجتماعی و سایت های  •
 به اشتراک گذاشتن ویدیو

 ند اعالمیه یا بروشورنظرات توهین امیز نژادی در روزنامه، مجله و اتشارات دیگر مان •

 سخنرانی های توهین امیز نژادی در جلسات عمومی •

اظهارات نادرست نژادی در یک مکان عمومی مانند، مغازه، محل کار، پارک، در وسایل ترانسپورتی  •
 عمومی و یا در مکتب 

 کارمندان باشد.اظهارات نادرست نژادی در مسابقات ورزشی توسط بازیکنان، تماشاچیان، مربیان یا  •

شکایت ساده،   پروسهاگر نفرت نژادی را تجربه میکنید شما میتوانید به کمیسیون حقوق بشر استرالیا شکایت کنید. 
 رایگان و انعطاف پذیر است.

ازادنه )"ازادی بیان"( و حق زندگی عاری از نفرت نژادی  نظر هدف قانون برقراری تعادل بین حق داشتن ارایه
 است. در بعضی شرایط اگر اقدامات "منطقی و با حسن نیت انجام شود" ممکن ان اقدامات خالف قانون نباشد.

جعه  امر humanrights.gov.au/complaintswww.برای درج شکایت با کمیسیون حقوق بشر استرالیا به 
 کنید.

 خدمات ملی معلومات 

کمیسیون حقوق بشر استرالیا معلومات  مربوط (National Information Service (NIS))خدمات ملی استرالیا 
سازمانها و کارفرمایان را در مورد طیف وسیعی از حقوق بشر و مسائل تبعیض امیز  ،به افراد معرفی )ارجاع(و 

 د. این خدمات رایگان و محرمانه است.نجام میده

NIS :میتواند که 

 معلومات مربوط به حقوق و مسئولیتهای شما را تحت قانون فدرالی حقوق بشر و ضد تبعیض به شما میدهد  •

که ایا ممکن است شما شکایتی را به کمیسیون ارائه کنید یا چگونه قانون با شما صحبت میکند در مورد این •
 در مورد وضعیت شما اعمال خواهد شد

در مورد نحوه شکایت کردن، جواب به یک شکایت و یا برخورد با موضوعات خاص تبعیض به شما  •
 معلومات میدهد 

http://www.humanrights.gov.au/complaints
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  کرده بتواند.سازمان دیگری که ممکن است با شما کمک  ا معرفی کردن شما ب •

 قادر به دادن مشوره حقوقی نیست NISلطفا توجه کنید 

 تماس بگیرید از طریق: NISشما میتوانید با 

 9888 9284 02یا  419 656 1300تیلفون:  •

   infoservice@humanrights.gov.auایمیل:  •

 9611 9284 02فکس:  •

 internet-relay.nrscall.gov.au)صحبت و گوش دادن( یا  727 555 1300خدمات ملی ریلی:  •

 خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی 

برای غیر  TISانگلیسی صحبت نمیکنند. اکثر خدمات  است که به برای افرادی (TIS National)خدمات ترجمانی 
 انگلیسی زبانان مجانی میباشد.

 450 131تیلفون:  •

 www.tisnational.gov.au بازدید کنید: •

 مشوره بهزیستی و سالمت روانی 

طراحی شده است، به صورت    COVID-19وبا  مدت زمانبطور خاص برای کمک مردم در  24/7یک خدمت حمایتی جدید 

 رایگان در دسترس همه استرالیایی ها میباشد. 

 دردسترس میباشد   /https://coronavirus.beyondblue.org.auاین خدمات حمایتی از طریق ویبسایت 

 512 1800به شماره  Beyond Blueبرای بحران های شخصی و برای خدمات حمایت سالمت روانی شما میتوانید با 
 زنگ بزنید.  14 11 13به شماره  Lifelineو   348

Kids Helpline  ــ . کودکان، نوجوانان و جواناستسال مجانی   25تا  5 سنین برای جوانان از به شماره   وقتان هر ـ

 زنگ زده میتوانند.  800 551 1800
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